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Piiriülese politseikoostöö tugevdamine * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Madalmaade Kuningriigi algatuse 

kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus piiriülese politseikoostöö tugevdamise kohta 

kohtumiste puhul, kus viibib suur hulk inimesi rohkem kui ühest liikmesriigist ja kus 

politseitöö peamine eesmärk on avaliku korra ja turvalisuse tagamine ning kuritegude 

ärahoidmine ja nende vastu võitlemine (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus)     

 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse Madalmaade Kuningriigi algatust (6930/2005)1; 

 

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c; 

 

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 

Parlamendiga (C6-0117/2005); 

 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51; 

 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 

(A6-0222/2006), 

 

1. kiidab Madalmaade Kuningriigi algatuse muudetud kujul heaks; 

 

2. palub nõukogul oma teksti vastavalt muuta; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Madalmaade Kuningriigi algatust oluliselt muuta; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule ja komisjonile ning 

Madalmaade Kuningriigi valitsusele. 

                                                 
1  ELT C 101, 27.4.2005, lk 36. 



 

Madalmaade Kuningriigi ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

Põhjendus 3 a (uus) 

 (3 a) Käesoleva otsuse aluseks on 

nõukogu 13. juuli 2001. aasta järeldused 

turvalisuse kohta Euroopa Ülemkogu 

kohtumistel ja teistel sarnastel 

kogunemistel. 

Muudatusettepanek 2 

Põhjendus 3 b (uus) 

 (3 b) Käesolev otsus rajaneb korral, mis 

on sätestatud 26. mai 1997. aasta 

ühismeetmes 97/339/JSK, mille nõukogu 

võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 

K.3 alusel, pidades silmas avaliku korra ja 

turvalisuse alast koostööd¹, ja nõukogu 

29. aprilli 2004. aasta resolutsioonil 

turvalisuse kohta Euroopa Ülemkogu 

kohtumistel ja teistel sarnastel 

kogunemistel². 
_________________ 
1 EÜT L 147, 5.6.1997, lk 1. 
2 ELT C 116, 30.4.2004, lk 18.  

Muudatusettepanek 3 

Põhjendus 4 

(4) Seda suundumust arvesse võttes ning 

varasematest algatustest¹ tulenevalt on vaja 

suurendada rahvusvahelist politseikoostööd 

kõnealuses valdkonnas. 

_________________ 
1 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta resolutsioon 

turvalisuse kohta ülemkogu istungitel ja teistel 

sarnastel kogunemistel (ELT C 116, 30.4.2004, lk 

18). 

(4) Seda suundumust arvesse võttes ning 

varasematest algatustest tulenevalt on vaja 

suurendada kooskõlas proportsionaalsuse 

ja subsidiaarsuse põhimõtetega ja 

vastavalt eraelu puutumatuse kaitse 

Euroopa eeskirjadele rahvusvahelist 

politseikoostööd kõnealuses valdkonnas. 

Muudatusettepanek 4 

Põhjendus 5 

(5) Schengeni acquis'ga tagatud 

võimalustest ei piisa tõhusa piiriülese abi 

välja jäetud 



kindlustamiseks,  

Muudatusettepanek 5 

Artikli 3 lõige 1 

1. Iga kalendriaasta viimases kvartalis 

esitab nõukogu eesistujariik ülevaate 

rahvusvahelise abi kohta, mida järgmisel 

kalendriaastal eeldatavasti vajatakse. 

1. Iga kalendriaasta viimases kvartalis 

esitab nõukogu eesistujariik ülevaate 

rahvusvahelise abi kohta, mida järgmisel 

kalendriaastal eeldatavasti vajatakse. Kui 

liikmesriik taotleb seoses ettenägematu 

sündmusega abi pärast nimetatud tähtaja 

möödumist, lisab eesistujariik uue 

sündmuse viivitamatult ülevaatele ning 

teavitab sellest konfidentsiaalselt 

nõukogu. 

 

Muudatusettepanek 6 

Artikli 3 lõige 4 a (uus) 

 4 a. Kõnealune mehhanism täiendab 

ühismeedet 97/339/JSK. 

 

Muudatusettepanek 7 

Artikli 4 lõige 5 

5. Eesistujariik saadab lõikes 1 nimetatud 

aruande nõukogule konfidentsiaalseks 

tutvumiseks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek 8 

Artikkel 5 

1. Nõukogu peasekretariaat abistab 

liikmesriike, uurides olemasolevaid 

lepinguid piiriülese abi kohta. 

1. Nõukogu peasekretariaat abistab 

liikmesriike, uurides olemasolevaid 

lepinguid piiriülese abi kohta. 

2. Liikmesriigid edastavad selliste 

lepingute tekstid nõukogu 

peasekretariaadile hiljemalt kuus kuud 

pärast käesoleva otsuse jõustumist. 

2. Liikmesriigid edastavad olemasolevate 

lepingute ja uute või hetkel 

väljatöötatavate algatuste tekstid nõukogu 

peasekretariaadile. 

3. Hiljemalt ühe aasta jooksul arutab 

nõukogu lõikes 1 osutatud uuringute 

tulemustele toetudes, kas peamisi 
täheldatud probleeme on võimalik 

lahendada asjakohaste Euroopa 

õigusaktide, eelkõige Schengeni 

konventsiooni kohandamise abil. 

3. Saadud teabe põhjal arutab nõukogu 

täheldatud kitsaskohti ja probleeme ning 

seda, kas asjakohaste Euroopa õigusaktide 

kohandamine on vajalik. 

 


